
 

Parlamentul României 
         CAMERA DEPUTAŢILOR                                              SENAT 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE        COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE 
        PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA        PUBLICĂ ŞI ORGANIZAREA 
       TERITORIULUI                    TERITORIULUI  
      
Nr.4c-6/495  din 11 decembrie 2015   Nr.XXX/295 din 11 decembrie 2015 
 
 

     
A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 
 

In conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor și Comisia 
pentru administrație publică și organizarea teritoriului a Senatului au fost sesizate, 
prin adresele PLx 876 din 9 decembrie 2015 și L661 din 9 decembrie 2015, pentru 
dezbatere și avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016. 

Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului, republicat, membrii comisiilor au examinat 
proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 11 decembrie 2015. 
  La şedinţele  Comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai 
instituţiilor, în calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat 
concluziile şi propunerile asupra bugetelor proprii. 

In urma finalizarii dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu 
unaninitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2016, cu amendamente admise prevazute în anexa nr.1. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
  
   
  PREŞEDINTE,           VICEPREŞEDINTE,               
      Victor Paul DOBRE                 Marin Adrănel COTESCU 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/pa

ragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1. Anexa 3/15/2 

Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 

   Se suplimentează suma aferentă Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 1200 mii lei cu 
destinaţia transfer către Bugetul Consiliului 
Local Borşa cu destinaţia lucrării de canalizare 
în Borşa – Maramureş. 
 

Deputat UNPR de Maramureş 
Nuţu Fonta 

  Lucrări necesare dezvoltării turistice 
a zonei care nu poate fi susţinute din 
surse proprii. 
  
Sursa de finanţare: 
   Diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

 

2. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 

   Se suplimentează suma aferentă Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 1000 mii lei cu 
destinaţia transfer către Bugetul Consiliului 
Local Borşa cu destinaţia lucrării la pârtia de 
schi Borşa – Maramureş. 
 

Deputat UNPR de Maramureş 
Nuţu Fonta 

 

  Lucrări necesare dezvoltării turistice 
a zonei care nu poate fi susţinute din 
surse proprii. 
  
Sursa de finanţare: 
   Diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

 

3. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Se propune alocarea sumei de  3.600 mii lei 
pentru construcţia a două creşe în Municipiul 
Bârlad 

  Privatizarea unităţilor economice a 
dus la disponibilizarea multor salariaţi 
şi desfiinţarea grădiniţelor şi creşelor 
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Publice 
Capitolul 7001 Locuinte, 
servicii și dezvoltare publică 
(VI Transferuri între unități ale 
administrației publice) 
 
 

 
Deputat UNPR Tudor Ciuhodaru 

Grup Parlamentar PSD 
 

ce funcţionau pe lângă acestea. 
   Situaţia economică este precară, 
natalitatea ridicată şi se impune 
asigurarea educaţiei timpurii, conform 
Legii educaţiei.  

În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
    
Sursa finanțării: 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administrației Publice 
 

4. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
Capitolul. 7001 Locuinte, 
servicii si dezvoltare publica  
(Titlu 51/VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice) 
 

Se propune suplimentarea bugetului pentru 
construirea a două grădiniţe cu program prelungit 
5.071 mii lei și pentru Gradinița din cartier Deal 
II– 50 mii lei și Gradinita cartier Podeni 50 mii 
lei. 

Valoare: 5.171 mii lei 
 

Deputat UNPR Tudor Ciuhodaru 
Grup Parlamentar PSD 

 

  Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 

Deşi condiţiile social-economice 
sunt vitrege, natalitatea este ridicată şi 
se impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor U.E.. 
 
Sursa finanțării: 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
 

 

5. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 

 Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul 
VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 120 mii lei către scoala 
din comuna Bradeni, judetul Sibiu, pentru 
realizarea unui teren de sport pentru scoala din 
comuna Bradeni, judetul Sibiu 
 

Deputat UNPR Iacob Puşcaş 
Grup Parlamentar PSD 

Lucrari necesare pentru desfasurarea 
activitatilor in cadrul scolii. 
 
Sursa finanțării: 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administrației Publice 
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6. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma de 250.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, pentru reabilitarea Școlii 
Tătaru, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localul școlii are o uzură fizică de 
75% ceea ce pune în pericol 
securitatea copiilor și cadrelor 
didactice și face imposibil actul 
educational. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 

 

7. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 280.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, pentru reabilitarea Școlii 
Ciocile, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localul școlii are nevoie de un nou 
sistem de alimentare cu apă potabilă, 
sistemul existent fiind pe bază de puț 
forat iar apa nu îndeplinește condițiile 
de potabilitate. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 

 

8. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 290.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, transfer către Grădinița 
Gropeni, pentru obiectivul consolidare Grădinița 
Gropeni  corp C1 ,P+1 E, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 
 

Localul grădiniței este deteriorat iar 
lucrările au fost sistate datorită lipsei 
de fonduri. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 

 

9. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 200.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, pentru Grădinița Vădeni, 
județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localul grădiniței este deteriorat iar 
lucrările au fost sistate în 2008 
datorită lipsei de fonduri. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
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10. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 200.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru Școala Titcov, 
Comuna Frecăței, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Școala Titcov nu a mai fost reabilitată 
din 2003, nu are nici apă potabilă și 
nici toaletă în incinta școlii, condițiile 
oferite elevilor fiind primitive pentru 
necesitățile anului în care trăim. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

 

11. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 200.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru Grădinița 
Olăneasca, Comuna Salcia Tudor, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Până în 2011 sediul grădiniței a fost 
consolidat iar acum trebuie începute 
lucrările de reabilitare care să ofere 
condiții decente de desfășurare a 
actului educational. 
 
  Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

 

12. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 600.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru redeschiderea 
Spitalului Dudești, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localitatea Dudești se află la 
aproximativ 75 de km de prima stație 
de salvare aparținând județului Brăila. 
Redeschiderea acestui spital ar 
însemna ca 12.000 de locuitori din 5 
comune limitrofe ar avea  șanse 
crescute de sănătate. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

 

13.  
Ministerul Dezvoltării 

Propun alocarea  sumei 50.000 ron pentru Şcoala 
Gimnazială Nicolae Bălcescu, Mun. Drăgăşani, 

Suma este necesară pentru reabilitarea 
totală a sălii de sport.  Reabilitarea 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Articol 2 Alineat 4 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de 
sport 
 

Jud Vâlcea 
 
Autor Deputat Marian Cristinel 
Grup Parlamentar ND 

constă în înlocuire acoperişi, 
pardoseală, reparaţii interioare şi 
exterioare. 
Nu s-a făcut reabilitare din anul 
punerii în funcţiune ,anul 1981. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului. 
 

14. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
între UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Articol 2 Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Propun alocarea  sumei 50.000 RON pentru 
reabilitarea Sălii multifunctionale din Mun.  
Dragăşani, Jud. Vâlcea 
 
Autor Deputat Marian Cristinel 
Grup Parlamentar ND 

Suma este necesară pentru montare 
parchet şi dotare cu mobilier.  
Reabilitarea nu s-a mai făcut de la 
punerea în funcţiune,  din anul 1990, 
iar obiectivul ar duce la dezvoltarea 
locală a oraşului.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului. 
 

 

15. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
între UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Articol 2 Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Propun alocarea  sumei 25.000 RON pentru 
Biserica din comuna Ioneşti,  jud.Vâlcea 
 
Autor Deputat Marian Cristinel 
Grup Parlamentar ND 

Suma este necesară pentru montare 
centrală termică şi calorifere precum 
şi punerea în funcţiune a acesteia.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului. 
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16. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
între UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Articol 2 Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Alocarea sumei de 150.000 lei pentru finanţarea 
lucrărilor de modernizare a străzilor Poienilor şi 
Calea Unirii din oraşul Boldeşti 
Scăeni jud.Prahova 
 
Autor: Deputat Tănase Răzvan Ionuţ, Grupul 
Parlamentar Naţional Democrat 

Crearea de condiţii de siguranţă şi de 
confort stradal pentru locuitorii 
cartierului de nord al orasului, în mare 
majoritate de etnie rroma. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuire din 
fondurile Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Administratiei Publice, 
capitolul 7001 – Locuinţe, Servicii şi 
Dezvoltare publică. 
 

 

17. Anexa 3/15/02 
Capitolul 7001/grupa 01 

Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 
500.000 RON 
Autor:  
Deputat  Bogdan Ciucă – Grup Parlamentar 
ALDE 
 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitarea Căminului Cultural, 
comuna Independenţa, jud. Galaţi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

 

18. Anexa 3/15/01 
Capitolul 7000/Subcapitol 01/ 
Grupa 01 

Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 
500.000 RON 
Autor:  
Deputat Bogdan Ciucă - Grup Parlamentar 
ALDE 
 

Se solicită această sumă în vederea 
începerii lucrărilor de construire a 
sălii de sport, comuna Independenţa, 
jud. Galaţi 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

 

19. Anexa 3/15/01 
Capitolul 7000/ Subcapitol 
01/Grupa 01 

Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 
500.000 RON 
Autor:  
Deputat Bogdan Ciucă - Grup Parlamentar 
ALDE 
 
 

Se solicită această sumă în vederea 
executării de rigole betonate şi 
trotuare pe străzile din comuna 
Independenţa, judeţul Galaţi. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
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20. Anexa 3/15/01 
Capitolul 7000 /Subcapitol 
01/Grupa 01 

Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 
500.000 RON 
Autor:  
Deputat Bogdan Ciucă - Grup Parlamentar 
ALDE 
 

Se solicită această sumă în vederea 
reabilitării sediului primăriei din 
comuna Independenţa, judeţul Galaţi. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

 

21. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02, Capitolul 5001, 
Grupa 51 
 
 
 

Se redistribuie suma de 500.000 mii lei de la 
articolul 38 - Programul National de Dezvoltare 
Locală, la articolul 32 Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 
 
Iniţiator: 
Deputat PNL Răzvan Mironescu 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputaților  

Suma alocată pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente articolului 32 – 
Reabilitarea termică a clădirilor de 
locuit,  este la  jumătate faţă de 
alocarea de anul trecut (25.000 mii lei 
în 2016 faţă de 50.000 mii lei în 2015) 
este absolut necesară suplimentarea 
acestei sume. 
În acelaşi timp la PNDL, sumele sunt 
aproape aceleaşi ca şi anul trecut 
(3.020.000 mii lei în 2016 faţă de  
3.050.000 mii lei în 2015).  
Mai mult, creşterea eficienţei 
energetice a locuinţelor este un 
deziderat asumat de ţara noastră şi de 
întreaga Europă în cadrul Strategiei 
2020. Creşterea alocării bugetare 
pentru acest articol nu face altceva 
decât să pună în aplicare strategia mai 
sus amintită şi să soluţioneze una 
dintre cele mai importante probleme 
cu care se confruntă comunităţile 
locale din România. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu  500.000 mii lei, 
suma prevăzută la Anexa 3/15/02, 
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Capitolul 5001, Grupa 51, art.38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală şi se alocă această sumă la 
Anexa 3/15/02, Capitolul 5001, Grupa 
51, art. 32 programul de reabilitare 
termică a clădiri lor de locuit. 
 

22. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale și Administrației 
Publice 
 
Programul național de 
dezvoltare locală 

Din suma prevăzută se alocă suma de 500 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului: 
Reabilitare termică şi dotare cu instalaţie de 
încălzire pentru Şcoala Generală Urzica , jud Olt, 
 
Autori:  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputaților 

suma este necesară pentru reabilitarea 
termică a unităţii de învăţământ şi 
dotarea cu instalaţie de încălzire 
centrală, lucrări absolut necesare 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului educaţional. 
 
Sursa de finanțare: 
Susținerea Programului National de 
Dezvoltare Locală 
 

 

23. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
  
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza Anexei 3 
la OG nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale 
de Investiții “C.N.I.” – S.A, 
aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 
117/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanța 

Se alocă suma de 45.000 mii lei pentru finantarea 
lucrărilor de reabilitare si consolidare a 
Cazinoului din municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa 
  
Autori: 
Deputat PNL Mihai Tararache 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputaților 

Cazinoul din Constanţa, obiectiv de 
interes național,  pe faleza oraşului, la 
intrarea în Portul Constanţa, se află 
într-o stare avansată de degradare. 
Este necesară intervenţia imediată 
pentru ca statul roman să nu piardă o 
clădire reprezentativă pentru istoria 
națională. 
  
Sursa de finanțare: 
Realocare sumă în cadrul Programului 
național de construcții de interes 
public sau social derulat în baza 
Anexei 3 la OG nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții “C.N.I.” – S.A, aprobată cu 
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16/2014 
  
  
  

modificări și completări prin Legea 
nr. 117/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanța 16/2014 – 
obiectiv de investiție ”consolidare și 
restaurare Cazino Constanța” 
  

24. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 
Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și  
canalizare, a stațiilor de tratare a 
apei potabile și stațiilor de 
epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori”  
 

Se propune alocarea cu suma de de 17.100 mii 
lei pentru construirea unei Aducţiuni de Apă şi 
Staţie de filtrare. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori:  
Andreea Maria Paul, deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputaților 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru înfiinţarea acestei aducţiuni de 
apă şi staţie de filtrare pentru ca 
locuitori comunei să aibă apă 
potabilă. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare în cadrul Proiectului 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și  
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori”  
 

 

25. Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15/5001/51/02/04 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social derulat in baza Anexei 3 
la OG nr. 25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale 
de Investitii "C.N.I." - S.A, 
aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 

Se alocă suma de 15.136,3 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Construire sală sport în 
comuna Mihai Eminescu” judeţul Botoşani. 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Cristian-Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
Senator PNL Corneliu POPESCU 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social şi economic major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
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117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, anexa 
introdusa prin Ordonanta 
16/2014 a) Subprogramul SALI 
DE SPORT are drept scop 
asigurarea practicarii sportului 
in scoli si licee, reprezentand un 
factor determinant in procesul 
de educatie, asigurand totodata 
si posibilitatea desfasurarii unor 
competitii sportive 
 

 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

26. Anexa 3/15/6/ 
Titlul X,  litera d)  
Subprogramul Așezăminte 
culturale 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
 

Se propune alocarea sumei pentru obiectivul 
”Reabilitare, extindere, modernizare și dotare 
aferentă a căminului cultural și amenajarea 
parcului din jurul acestuia” din satul Dor Mărunt, 
com Dor Mărunt, jud Călărași, cu suma de 
1.634,293 mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Stefan Motreanu 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputaților 

Constructia realizata in 1963 nu mai 
corespunde exigententelor actuale 
privind calitatea in constructii și nici a 
desfășurării evenimentelor social – 
culturale. 
Proiect depus la Compania Națională 
de Investiții, declarat eligibil.  / 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 
 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
transferuri 
 

 

27. Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15/26 
 

Se redistribuie din Anexa 3/15/26 Cod 1205 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
Subprogramul Modernizarea satului românesc  
suma de  4.800 mii lei pentru modernizare 
drumuri locale 5,36 km., comuna Liești, județul 

DN 25 care leagă  Galațiul de Tecuci 
se află într-o stare precară, lipsa 
investițiilor  în reabilitarea sa  
constituind un factor de risc și un 
atentat la siguranța cetățenilor  în 
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Cod 1205 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 

Galați. 
 
Autori 
Deputat PNL George SCARLAT 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

trafic. 
În ultimii 15 ani acest obiectiv de 
infrastructură rutieră nu a beneficiat 
de alocări bugetare. 
La nivel statistic acest drum 
reprezintă una dintre cele mai 
periculoase şosele naţionale, numărul 
accidentelor cu victime fiind unul 
alarmant, deoarece toate localitățile 
traversate de către DN 25 se 
învecinează în zona de intravilan. 
Sursa de finanțare: 
Din  Anexa 3/15/26 Cod 1205 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
Subprogramul Modernizarea satului 
românesc, prin redistribuirea sumei de 
4.800 mii lei .    
 

28. Ministerul Dezvoltarii 
Regionale Si  
Administratiei Publice, Anexa 
Nr 3/15/01, Cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 100.000 mii lei, 
pentru modernizarea punctelor termice si a retelei 
de distributie termica din municipiului Suceava 
 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL  
 

Sursa de finanţare:  
Ministerul Dezvoltarii Regionale Si  
Administratiei Publice 

 

29. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 250 mii lei din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru 
conservarea, restaurarea şi reorganizarea Sălii Unirii, cât şi 
pentru repararea capitală la Muzeul Naţional al Unirii din 
Municipiul Alba-Iulia, judeţul Alba. 

Autori:  
senator Alexandru Pereş,  

Suma de 250 mii lei reprezintă 
necesarul de bani pentru anul 2016 în 
vederea realizării lucrărilor de 
proiectare. 
Valoarea totală estimată pentru 
realizarea ambelor obiective de 
investiţii, care fac parte dintr-un 
proiect unitar, este de 16.750 mii lei. 
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deputat Dan Simedru  
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Integrat în valoroasa fortificaţie Alba 
Carolina - recent restaurată, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia ocupă 
locul central în ce priveşte educaţia 
culturală şi oferta muzeală a 
municipiului Alba Iulia, iar acum, 
când mai sunt 3 ani până la împlinirea 
celor 100 de ani de la crearea 
României Mari, a venit momentul 
pentru reintegrarea sa ca şi concept 
muzeal modem, care să transmită 
corect şi puternic definit, mesajul 
pentru care a fost creat: cel al unităţii 
şi identitătii naţionale a României. în 
acelaşi timp, trebuie să redea puterea 
şi bogăţia civilizaţiei geto-dace, 
măreţia şi gloria anticului Apulum - 
cel mai important oraş al Daciei 
Romane, sau povestea plină de 
dramatism a capitalei Transilvaniei 
medievale, prin valorificarea 
colecţiilor din patrimoniul propriu. 
Este onoarea şi datoria supremă a 
oricărei administraţii naţionale a 
României, să planifice şi să susţină 
financiar restaurarea şi reorganizarea 
Muzeului Naţional al Unirii din Alba 
Iulia, pentru că acesta este instituţia 
muzeală care deţine cea mai profundă 
şi reală legătură cu actul de naştere al 
României Mari - Marea Adunare 
Naţională de la 1 Decembrie 1918! 
In Sala Unirii, ecoul discursurilor 
rostite de Ştefan Cicio Pop, Ghe.Pop 
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de Băseşti, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu 
sau Vasile Goldiş, în ziua sfântă de 1 
decembrie 1918, se păstrează parcă şi 
astăzi, în măreţia fostei Casine a 
armatei. Iar Documentele Unirii, 
reunite în colecţia de 6 volume legate 
în piele, precum şi Rezoluţiunea 
Adunării Naţionale de la Alba Iulia 
aşa cum a fost ea citită de Vasile 
Goldiş, au fost donate Muzeului 
Unirii din Alba Iulia, reorganizat la 
1929 sub acest nume, prin grija 
Asociaţiunii ASTRA. 
Mutat în clădirea fostului cămin al 
ofiţerilor, corp de clădire restaurat şi 
amenajat pentru asigurarea unui 
circuit expoziţional, inaugurat la 28 
noiembrie 1968, Muzeul Unirii 
deţinea în administrare şi Sala Unirii 
(restaurată şi aceasta în perioada 
1958-1968), precum şi un patrimoniu 
istoric-documentar şi arheologic demn 
de un muzeu de importanţă naţională. 
Expoziţia de bază din circuitul muzeal 
datează împreună cu lucrările de 
etalare muzeală, din anul 1975, 
suferind mici modificări doar tematice 
şi de interpretare istorică, în anii 
imediat următori lui 1989. 
Ca o recunoaştere a importanţei 
patrimoniului cultural deţinut şi a 
prestigiului de care se bucura 
instituţia muzeală albaiuliană, în anul 
1993 aceasta a fost ridicată la rangul 
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de muzeu naţional, cu titulatura de 
,.Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 
în anul 1999 a fost inaugurată şi o 
importantă expoziţie etnografică cu 
caracter permanent, organizată în 
partea de nord şi subsolul Sălii Unirii, 
care se bucură de un real succes în 
rândul vizitatorilor, deşi spaţiul 
dedicat acesteia este unul insuficient 
şi impropriu. în anul 2003 au fost 
realizate ultimele reparaţii la faţadele 
celor două clădiri ale Muzeului 
Naţional al Unirii din Alba Iulia. 
Centenarul Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918, înfăptuită la Alba 
Iulia, care va fi aniversat pe 1 
Decembrie 2018, trebuie să asigure 
Muzeului Naţional al Unirii cadrul şi 
suportul financiar- material pentru 
redefinirea acestei instituţii - ca un 
concept al unui complex muzeal care 
să reunească identitatea şi unitatea 
naţională conferită de patrimoniul de 
valoare excepţională, al momentului 
Marii Uniri, în strânsă legătură cu 
valorificarea patrimoniului 
arheologic, documentar-istoric şi de 
artă deţinut de instituţia muzeală de 
interes naţional. 
Sala Unirii va trebui să fie complet 
reorganizată, având nevoie de 
proiectarea şi executarea lucrărilor de 
reparaţii capitale, reorganizare şi 
amenajare expoziţională, astfel încât 
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să se identifice la cel mai înalt nivel 
cu locul de naştere al României Mari. 
Pe lângă amenajarea sălii centrale, în 
spiritul cel mai adecvat care să 
reconstituie momentul 1 decembrie 
1918 - cu ’’povestea” trăită a acestei 
măreţe zile din istoria noastră 
naţională, în această clădire este 
nevoie de organizarea unei expoziţii 
muzeale permanente care să explice 
tuturor vizitatorilor istoria 
Transilvaniei premergătoare Marii 
Uniri, trecând prin momentele 
importante ale manifestărilor 
spiritului naţional al românilor 
transilvăneni. 
De mare importanţă, pentru aducerea 
în prim plan a tuturor acestor 
elemente istorice, este punerea 
bazelor unui Institut de Cercetare al 
Marii Uniri, care să aibă sediul în 
corpul clădirii Sălii Unirii (aripa de 
nord). în acest sens, există deja un 
parteneriat încheiat între Consiliul 
Judeţean Alba, Universitatea 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia şi Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, în 
vederea realizării proiectului de 
conservare, restaurare şi reorganizare 
Sala Unirii din Alba Iulia. Acest 
institut, trebuie organizat, în viziunea 
noastră, în urma unei colaborări ale 
mediului academic şi universitar de la 
nivel naţional, în care trebuie 
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implicate, pe lângă Universitatea din 
Alba Iulia, cele mai reprezentative 
centre universitare pentru studierea 
istoriei naţionale (Cluj, Iaşi, 
Bucureşti). In aripa de sud a Sălii 
Unirii, se propune reorganizarea unui 
Centru Naţional pentru Restaurare-
Conservare Bunuri Culturale, care va 
fi dotat şi acreditat în vederea 
restaurării patrimoniului cultural 
naţional sau chiar pentru colaborări 
internaţionale. 
De cealaltă parte, corpul de clădire 
’’Babilon”, aflat în administrarea 
Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia, este necesar să se integreze 
noului concept muzeal prin care 
restaurarea, şi reamenajarea clădirii 
trebuie să valorifice integral toate 
nivelele corpului de clădire, pornind 
de la subsol, parter cu cele două etaje 
şi mansardarea podului. 
Spaţiile nou reorganizate, vor oferi 
suficiente soluţii în vederea 
delimitării şi organizării locaţiilor 
pentru expoziţii (temporare sau 
permanente), depozite muzeale, zone 
administrative, bibliotecă, cafetărie, 
magazin muzeal, ateliere 
educaţionale. Tematica reorganizării 
expoziţiei permanente, va include 
noile concepte privind valorificarea 
bogatului patrimoniu arheologic 
datorat atât epocilor preistorice, cât 
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mai ales perioadei clasice 
daco¬române (de menţionat aici că 
muzeul albaiulian deţine cea mai 
importantă colecţie de antichităţi 
romane din fosta provincie Dacia 
Romană), precum şi recrearea temei 
evului mediu timpuriu şi dezvoltat, 
perioada în care Alba Iulia a fost 
capitală a Voievodatului şi apoi 
Principatului Transilvaniei. 
In acest sens, documentaţia tehnică va 
prevedea soluţii şi concepte care să 
integreze calitatea de monument 
istoric a celor două corpuri de clădiri 
muzeale (Sala Unirii şi clădirea 
Babilon), cu tehnicile modeme de 
conservare, etalare şi valorificare 
muzeală, astfel încât publicului 
vizitator să-i fie provocate interacţiuni 
senzitiv- cognitive, la cel mai benefic 
nivel. 
Evaluarea costurilor şi stabilirea 
etapelor de lucru pentru proiectul de 
restaurare, reorganizare şi amenajarea 
expoziţională a Muzeului Naţional al 
Unirii din Alba Iulia vor fi anexate 
prezentei note de fundamentare, în 
vederea introducerii între priorităţile 
de finanţare la nivel naţional, astfel 
încât la 1 decembrie 2018, la 
aniversarea Centenarului României 
Mari de la Alba Iulia, Sala Unirii şi 
Muzeul Naţional al Unirii să 
primească aşa cum se cuvine pe 
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românii de pretutindeni. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
prin redistribuire în cadrul bugetului 
propus a fi alocat acestui minister pe 
anul 2016 
 

30. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
55 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
01 A. Transferuri interne 
12 Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat 
 
Propuneri 2016....505.250 mii 
lei 
 

Propunem includerea în Programul național de 
construcții de interes public sau social, 
Subprogramul ”Complexuri sportive” a 
obiectivului: 
 
Construire Complex sportiv  în municipiul Satu 
Mare în valoare de 8.000 mii lei 
 
Autori:  
Erdei D. István, Kereskényi Gábor deputaţi 
UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, senatori UDMR 
 

Municipiul Satu Mare este singurul 
municipiu reşedinţă de judeţ care nu 
dispune de un complex sportiv. 

Fiind vorba de includere în program, 
nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare 

 

31. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Propunem includerea în Programul Național de 
Dezvoltare Locală, subprogramul ”Regenerarea 
urbană a municipiilor şi oraşelor” a obiectivului 
de investiţii: 
 
Construire pod peste râul Someş, amplasament 
str. Ştrandului, municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare.....93.434 mii lei (+TVA) 
 
Autori:  

În municipiul Satu Mare sunt două 
poduri peste Someş la o distanţă de 
500 m unul de celălalt, ceea ce 
înseamnă prezenţa traficului greu în 
centrul vechi al oraşului. În 
consecință, se impune construirea 
unui nou pod peste râul Someş pentru 
a devia traficul greu.  

Fiind vorba de includere în program, 
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02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 
 
Propuneri 2016..... 3.020.000 
mii lei 
 

Erdei D. István, Kereskényi Gábor deputaţi 
UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, senatori UDMR 
 

nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare 

32. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 
 
Propuneri 2016..... 3.020.000 
mii lei 
 

Propunem includerea în Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea 
satului românesc” a trei obiective de investiții în 
județul Timiș: 
 
Realizare centru cultural multifuncțional Moşniţa 
Nouă, județul Timiș 
Realizare centru cultural multifuncțional 
Dumbrăviţa, județul Timiș 
Realizare centru cultural multifuncțional Tormac, 
judeţul Timiş 
 
Autori: 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Végh Alexandru – senator UDMR 
 

Aceste localităţi nu dispun de astfel 
de obiective culturale de interes local, 
în Moșnița și Dumbrăvița din cauza 
retrocedării către foştii proprietari a 
sediilor căminelor culturale care au 
funcţionat până nu demult în aceste 
localităţi. 
 
Fiind vorba de includere în program, 
nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare. 

 

33. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Propunem includerea în Programul Național de 
Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea 
satului românesc” a localităților din județul 
Harghita care au investiții în derulare de proiecte 
de alimentare cu apă în valoarea de 2.000 mii lei. 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Moldován József, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Végh Alexandru – senatori 

Suma solicitată este necesară 
finalizării investițiilor la sistemele de 
alimentară cu apă în localități ale 
județului Harghita. 
 
Fiind vorba de includere în program, 
nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare. 
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02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 
 
Propuneri 2016..... 3.020.000 
mii lei 
 

UDMR 
 

34. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
02 Transferuri de capital 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 
 
Propuneri 2016..... 3.020.000 
mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul National de 
Dezvoltare Locala, Subprogramul „Infrastructura 
la nivel județean” a 3.000 mii lei pentru 
investițiile din județul Harghita 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Moldován József, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

La nivelul județului Harghita 
necesarul de fonduri pentru derularea 
investițiilor în infrastructura județeana 
este de 3 milioane de lei. 
 
Fiind vorba de includere în program, 
nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare. 

 

35. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Propunem includerea în programele finanțate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației a  
Planurilor și regulamentelor de urbanism 
solicitate de Consiliul județean Harghita, în 
valoare de 660 mii lei. 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Moldován József, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  

Suma este necesară elaborării și 
actualizării de planuri și regulamente 
de urbanism în județul Harghita. 
 
Fiind vorba de includere în program, 
nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare. 
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02 Transferuri de capital 
05 Finanțarea elaborării si/sau 
actualizării planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 
Propuneri 2016..... 27.768 mii 
lei 
 

Tánczos Barna, Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

36. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
01 Transferuri curente 
13 Transferuri pentru lucrarile 
de cadastru imobiliar 
Propuneri 2016…1.000 mii lei 
 

Propunem includerea în programele finanțate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației a cheltuielilor aferente județului 
Harghita privind 
 
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar, în 
sumă de 400 mii lei. 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Moldován József, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

Suma este necesară finanțării 
lucrărilor de cadastru imobiliar în 
județul Harghita. 
 
Fiind vorba de includere în program, 
nu necesită fonduri suplimentare de 
finanţare. 

 

37. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 

   Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul 
VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 1200 mii lei cu 
destinaţia transfer către Bugetul Consiliului Local 
Borşa cu destinaţia lucrării de canalizare în Borşa 
– Maramureş. 
 

Deputat UNPR de Maramureş Nuţu Fonta 

  Lucrări necesare dezvoltării turistice 
a zonei care nu poate fi susţinute din 
surse proprii. 
  
Sursa de finanţare: 
   Diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
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38. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 

   Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul 
VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 1000 mii lei cu 
destinaţia transfer către Bugetul Consiliului Local 
Borşa cu destinaţia lucrării la pârtia de schi Borşa 
– Maramureş. 
 

Deputat UNPR de Maramureş Nuţu Fonta 
 

  Lucrări necesare dezvoltării turistice 
a zonei care nu poate fi susţinute din 
surse proprii. 
  
Sursa de finanţare: 
   Diminuarea corespunzătoare a 
Fondului de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

 

39. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 7001 Locuinte, 
servicii și dezvoltare publică 
(VI Transferuri între unități ale 
administrației publice) 
 
 

Se propune alocarea sumei de  3.600 mii lei 
pentru construcţia a două creşe în Municipiul 
Bârlad 
 

Deputat UNPR Tudor Ciuhodaru 
Grup Parlamentar PSD 

 

  Privatizarea unităţilor economice a 
dus la disponibilizarea multor salariaţi 
şi desfiinţarea grădiniţelor şi creşelor 
ce funcţionau pe lângă acestea. 
   Situaţia economică este precară, 
natalitatea ridicată şi se impune 
asigurarea educaţiei timpurii, conform 
Legii educaţiei.  

În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
    
Sursa finanțării: 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administrației Publice 
 

 

40. Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 
Capitolul. 7001 Locuinte, 
servicii si dezvoltare publica  
(Titlu 51/VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei 

Se propune suplimentarea bugetului pentru 
construirea a două grădiniţe cu program prelungit 
5.071 mii lei și pentru Gradinița din cartier Deal 
II– 50 mii lei și Gradinita cartier Podeni 50 mii 
lei. 

Valoare: 5.171 mii lei 
 

Deputat UNPR Tudor Ciuhodaru 

  Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 

Deşi condiţiile social-economice 
sunt vitrege, natalitatea este ridicată şi 
se impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor U.E.. 
 
Sursa finanțării: 
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publice) 
 

Grup Parlamentar PSD bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
 

41. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma de 250.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, pentru reabilitarea Școlii 
Tătaru, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localul școlii are o uzură fizică de 
75% ceea ce pune în pericol 
securitatea copiilor și cadrelor 
didactice și face imposibil actul 
educational. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

 

42. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 280.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, pentru reabilitarea Școlii 
Ciocile, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localul școlii are nevoie de un nou 
sistem de alimentare cu apă potabilă, 
sistemul existent fiind pe bază de puț 
forat iar apa nu îndeplinește condițiile 
de potabilitate. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

 

43. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 290.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, transfer către Grădinița 
Gropeni, pentru obiectivul consolidare Grădinița 
Gropeni  corp C1 ,P+1 E, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 
 

Localul grădiniței este deteriorat iar 
lucrările au fost sistate datorită lipsei 
de fonduri. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 

 

44. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 

Se propune majorarea cu suma 200.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, pentru Grădinița Vădeni, 

Localul grădiniței este deteriorat iar 
lucrările au fost sistate în 2008 
datorită lipsei de fonduri. 
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Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

45. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 200.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru Școala Titcov, 
Comuna Frecăței, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Școala Titcov nu a mai fost reabilitată 
din 2003, nu are nici apă potabilă și 
nici toaletă în incinta școlii, condițiile 
oferite elevilor fiind primitive pentru 
necesitățile anului în care trăim. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

 

46. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 200.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru Grădinița 
Olăneasca, Comuna Salcia Tudor, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Până în 2011 sediul grădiniței a fost 
consolidat iar acum trebuie începute 
lucrările de reabilitare care să ofere 
condiții decente de desfășurare a 
actului educational. 
 
  Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al  Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

 

47. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se propune majorarea cu suma 600.000 lei a 
Bugetului Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru redeschiderea 
Spitalului Dudești, județul Brăila. 
 
Deputat UNPR Marioara Nistor 

Localitatea Dudești se află la 
aproximativ 75 de km de prima stație 
de salvare aparținând județului Brăila. 
Redeschiderea acestui spital ar 
însemna ca 12.000 de locuitori din 5 
comune limitrofe ar avea  șanse 
crescute de sănătate. 
 
Sursa de finanţare:  
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Fondul de rezervă al  Secretariatului 
Generalal Guvernului. 
 

48. Anexa 3/15/2 
Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 
Alineatul 01 

 Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul 
VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 120 mii lei către scoala 
din comuna Bradeni, judetul Sibiu, pentru 
realizarea unui teren de sport pentru scoala din 
comuna Bradeni, judetul Sibiu 
 

Deputat UNPR Iacob Puşcaş 
Grup Parlamentar PSD 

 

Lucrari necesare pentru desfasurarea 
activitatilor in cadrul scolii. 
 
Sursa finanțării: 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administrației Publice 
 

 

49. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se suplimentează bugetul alocat Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
cu suma de 40.000 mii lei, pentru continuarea  
lucrărilor la Aeroportul Braşov. 
 
Autor: Mihai Sturzu, PSD 
 

Pentru continuarea lucrărilor la 
Aeroportul Braşov. 
Sursa de finanţare; diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/5100/01 cu suma de 40.000 mii 
lei 

 

50. Legea Bugetului de Stat pe anul 
2016, anexa nr.3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articol 
02, alineat 38 

Alocarea din bugetul  Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală a unei sume de 200.000 mii lei 
pentru asigurarea finanţării unui  program 
naţional de construire a unui număr de 400 de 
creşe şi gradiniţe. 
 
Autori:   
Deputat Daniel Chiţoiu – Grup Parlamentar 
ALDE 
Deputat Ion Cupă - Grup Parlamentar ALDE 
Deputat Cornelia Negruţ - Grup Parlamentar 
ALDE 

Suma este necesară pentru ca un 
număr de aproximativ 400 de creşe şi 
gradiniţe să fie construite pe tot 
teritoriul României în perioada 2016-
2018. În România, în momentul de 
faţă există un număr de 635.000 de 
preşcolari la gradiniţă, dintre care un 
număr de 55.000 sunt în sistemul 
privat, iar 21.000 nu sunt integraţi în 
sistemul educaţional. Prin această 
alocare bugetară s-ar stimula 
dezvoltarea infrastructurii de educaţie 

 

 26 



Deputat Constantin Avram - Grup 
Parlamentar ALDE 
Deputat Cătăniciu Steluţa-Gustica - Grup 
Parlamentar ALDE 
 
 
 
 
 
      

preşcolară şi integrarea socială a unui 
număr foarte mare de preşcolari. 
 
Sursa de finanţare este bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice din sumele 
alocate Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală.  
 

51. Anexa 3/15/26 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Subprogramul: Regenerare 
urbană a municipiilor și orașelor 

Se solicită alocarea sumei de   100 milioane euro 
- pentru realizarea studiului de fezabilitate, 
proiect şi utilităţi pentru proiectul “Sistemul 
Urban Brăila Galaţi” 
 
Petrea Dorin Silviu - deputat UNPR 

Motivare: suma este necesară pentru 
regenerarea şi dezvoltarea 
comunităților locale, valorificarea 
sustenabilă a patrimoniului natural şi 
cultural în Sistemul Urban Galați – 
Brăila şi rădăcinile acestui proiect 
sunt în munca reprezentanților 
Ambasadei Olandei în România, 
continuată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
din România, în documentația finală a 
Master-Plan-ului General de 
Transporturi  
Surse de finanţare:  
Fondul de Rezervă al Secretariatului 
General al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 

 

52. Anexa nr. 3/15/01, cap. 5001, 
grupa 51, art. 02, alin 04, 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
anexa cu suma de : 62.000 mii lei 
Se solicită admiterea amendamentului pentru: 
 - finalizare lucrări Casa de Cultură municipiu 

Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice  
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Turda Jud Cluj 
 -valoare – 31.000 mii lei 
 
-suplimentarea bugetului locale al municipiului 
Turda pentru finantarea unor cheltuieli urgente si 
plata arieratelor 
-valoare – 15.000 mii lei 
 
- introducere retea alimentare gaz metan oraş 
Huedin, jud. Cluj. 
-valoare – 16.000 mii lei 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

53. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
Anexa 3/15; Planul Naţional de 
Dezvoltare Locală; Domeniul 
Modernizarea Satului 
Românesc. 

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru construcţia 
unei Grădiniţe în comuna Bengeşti-Ciocadia, 
judeţul Gorj. 
 

Iniţiator: Senator PSD 
Mihnea Cosmin COSTOIU 

 

În mediul rural se constată un trend 
ascendent al numărului de părinţi care 
doresc să îşi dea copii la grădiniţă. 
Pentru a facilita accesul la o educaţie 
timpurie, comunitatea şi-a exprimat 
dorinţa construirii unei grădiniţe în 
localitate.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 

 

54. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
Anexa 3/15; Planul Naţional de 
Dezvoltare Locală; Domeniul 
Modernizarea Satului 
Românesc. 

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru construcţia 
unei Grădiniţe în comuna Novaci, judeţul Gorj. 
 

Iniţiator: Senator PSD 
Mihnea Cosmin COSTOIU 

 

În mediul rural se constată un trend 
ascendent al numărului de părinţi care 
doresc să îşi dea copii la grădiniţă. 
Pentru a facilita accesul la o educaţie 
timpurie, comunitatea şi-a exprimat 
dorinţa construirii unei grădiniţe în 
localitate.  
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Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

55. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 
Anexa 3/15; Planul Naţional de 
Dezvoltare Locală; Domeniul 
Modernizarea Satului 
Românesc. 

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru construcţia 
unei Grădiniţe în comuna Cruşeţ, judeţul Gorj. 
 

Iniţiator: Senator PSD 
Mihnea Cosmin COSTOIU 

 

În mediul rural se constată un trend 
ascendent al numărului de părinţi care 
doresc să îşi dea copii la grădiniţă. 
Pentru a facilita accesul la o educaţie 
timpurie, comunitatea şi-a exprimat 
dorinţa construirii unei grădiniţe în 
localitate. Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

 

56. Anexa 4 
S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul  
judeţelor, pe anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 

 

Se introduce o nouă coloană în anexele 4 în 
categoria de finanţare a cheltuielilor – 
învăţământul special şi centrele judeţene de resurse 
şi asistenţă educaţională, cu titlul de “finanţare 
complementară”, cu valoarea totală de 30.000 mii 
lei,  sumele fiind defalcate pe judeţe proporţional 
cu cele de la finanţarea de bază a învăţământului 
special. 
 

Autor: Cornel George Comșa, Grupul Naţional 
Democrat 

Deşi în legea educaţiei există obligaţia 
finanţării completare a învăţământului, 
aceasta nu este realizată. Propun să 
acordăm aceiaşi bani autorităţilor 
locale, dar îi obligăm să finanţeze 
corespunzător învăţământul 
preuniversitar special.  
 
Sursa de finanaţare: În cadrul anexei 7, 
suma totală se reduce cu 30 milioane 
lei, proporţional de la fiecare judeţ. 

 

 

57. Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor pe anul 2016 şi 

Propunem suplimentarea  
Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor pe anul 2016 şi estimări pe anii 
2017-2019 

Suplimentarea sumelor defalcate din 
TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor cu 
suma de 3.500 mii lei se justifică prin 
următoarele: 
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estimări pe anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
Total: 
15. COVASNA 
Propuneri 2016....28.946  
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului 
Propuneri 2016....13.007 
 
 
Învăţământul special şi centrele 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională 
Propuneri 2016....5.854 din 
care: 
 

(mii lei) 
Total: 
15. COVASNA 
Propuneri 2016....32.694  
din care pentru finanţarea cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie a copilului 
Propuneri 2016....15.807 
 
 
Învăţământul special şi centrele judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţională, din care: 
 
Propuneri 2016....6.554 
 
Márton Arpad, Fejér László, ,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Klárik László, Végh Alexandru – senatori UDMR 
 

- asigurarea salariului minim de 1.050 
lei pentru peste 150 de persoane din 
sistem 

- majorarea salariilor de bază în 
învățământul preuniversitar de stat 

- majorarea salariilor de bază în 
sistemul public de asistență socială 
conform Legii nr. 293/2015 

 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice generale 
540150 Alte servicii publice generale 

58. Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor pe anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
21. HARGHITA 
 
Total: 
Propuneri 2016...45.608 
din care 

Propunem suplimentarea sumelor alocate 
județului Harghita, după cum urmează: 
Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor pe anul 2016 şi estimări pe anii 
2017-2019 
(mii lei) 
 
Total: 
Propuneri 2016...63.026 
 
Susţinerea sistemului de protecţie a copilului..... 
28.713 

Sistemul de protecţie a copilului şi 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap necesită 
finanțare mult peste sumele prevăzute 
în proiectul Legii bugetului de stat, 
pentru acoperirea cheltuielilor de 
personal şi gospodăreşti ale 4 centre 
de plasament de tip familial cu 44 de 
case /apartamente, 4 centre de 
plasament din care 3 pentru copii cu 
dizabilităţi, 2 centre de plasament 
pentru copii cu handicap sever, 1 
centru de primire şi intervenţie în 
regim de urgenţă, 1 centru de 
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Susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului..... 19.366 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap ....5.022 
 
Produse lactate şi de panificaţie 
...7.395 
 
Învăţământul special şi centrele 
de judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională....7.539 
din care: 

Salarii, sporuri, 
indemnizații și alte 
drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, 
precum și contribuțiile 
aferente acestora....7.063 
Cheltuieli cu bunuri și 
servicii pentru 
întreținerea curentă a 
unităților de învățământ 
special și centrelor 
județene de resurse și 
asistență 
educațională....476 
  

 
Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) 
reprezentând plata contribuțiilor 
pentru personalul neclerical 

  
Susţinerea centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap ....7.836 
 
Produse lactate şi de panificaţie ...8.629 
 
Învăţământul special şi centrele de judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţională....9.364 
din care: 

Salarii, sporuri, indemnizații și alte 
drepturi salariale în bani stabilite prin 
lege, precum și contribuțiile aferente 
acestora ..8.307 
Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru 
întreținerea curentă a unităților de 
învățământ special și centrelor județene 
de resurse și asistență educațională...881 

Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor 
învăţământului special şi a centrelor judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţională....176 
 
Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 
alin. (1) lit. f) reprezentând plata contribuțiilor 
pentru personalul neclerical angajat în unitățile de 
cult din țară...8.484 
Propuneri 2016....8.484 
 
Autori: 
Antal István, Korodi Attila, Moldován József, 
Kelemen Hunor, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh Alexandru 
– senatori UDMR 
 

orientare, supraveghere şi sprijinire a 
reintegrării sociale a copilului, 1 
centru de consiliere, 2 centre din care 
unul pentru persoane cu autism şi 
unul pentru copii, 2 centre de îngrijire 
şi asistenţă, 1 centru de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică, 2 centre 
de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu, 
serviciul de locuințe protejate – 5 
case, 228 asistenţi maternal 
profesionişti. La fundamentarea 
sumelor solicitate a fost luată în 
considerare Hotărârea Guvernului 
nr.23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile 
sociale.  

De asemenea, la fundamentarea 
necesarului de fonduri s-a ținut cont 
de numărul elevilor beneficiari ai 
produselor lactate și de panificație, 
precum și de numărul de școli 
speciale, de personalul angajat aici și 
la nivelul centrului Județean Resurse 
şi de Asistenţă Educaţională 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice generale 
540150 Alte servicii publice generale 
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angajat în unitățile de cult din 
țară... 
Propuneri 2016....6.651 
 

59. Anexa 4 - Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 

Se propune suplimentarea sumei alocate judeţului 
VASLUI, cu sume defalcate din TVA, cu 40.000 

mii lei 
 

Deputat UNPR Tudor Ciuhodaru 
Grup Parlamentar PSD 

 

Judeţul Vaslui se află în regiunea cu 
cea  mai saraca din UE. Necesitățile 
multiple pentru dezvoltarea acestei 
zone justifică această alocare. 
Sumele alocate cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului 
sunt mai mici cu 50% decât necesarul 
real, în sensul că, la nivelul 
standardelor pentru persoanele 
aşistate nu sunt incluse cheltuielile cu 
aparatul direcţiei judeţene de aşistenţă 
socială, şi nu sunt prevăzute sume 
pentru susţinerea funcţionării 
spitalelor publice transferate. 
Sursa:  
Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice  
 

 

60. Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti pe anul 
2016 şi estimări pe anii 2017-
2019 
(mii lei) 
 

Propunem suplimentarea sumelor alocate 
județului Harghita,astfel: 
 
Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti pe anul 
2016 şi estimări pe anii 2017-2019 (mii lei) 
 
21. HARGHITA 
Total 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor este 
necesară pentru finanţarea 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat, pentru 
finanțarea burselor şi obiectelor de 
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21. HAGHITA 
Total 
Propuneri 2016....237.464 
din care: 
 
Finanţarea de bază a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de 
stat,  
din care: 
Total propuneri 2016....213.409 
din care: 
‐ salarii, sporuri, indemnizaţii 
şi alte drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora  
Propuneri 2016....193.056 
‐ cheltuieli prevăzute la art. 
104 alin.2 lit.b) – d) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011  
Propuneri 2016....20.353 
 
drepturile asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare  
Propuneri 2016....22.030 
 

Propuneri 2016....255.352 
din care: 
 
Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat,  
Total propuneri 2016....251.671 
din care: 
‐ salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi 
salariale în bani stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora  
Propuneri 2016... 
‐ cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit.b) – 
d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011  
Propuneri 2016....20.818 
 
drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţiile lunare 

Propuneri 2016....24.695 
 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
....10.170 

Autori: 
Antal István, Korodi Attila, Moldován József, 
Kelemen Hunor, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh Alexandru 
– senatori UDMR 

inventar ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, fundamentate 
pe număr personal, număr elevi, 
număr burse de acordat, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
Sumele solicitate suplimentar sunt 
necesare acoperirii cheltuielilor cu 
drepturile asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţiile lunare ale persoanelor 
cu handicap grav acordate în baza 
prevederilor Legii nr. 448/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
cu ajutorul social şi ajutorul pentru 
încălzirea locuinţei, cu serviciile 
comunitare de evidenţă a persoanelor 
sub autoritatea consiliilor locale şi 
cheltuielile creşelor. 
De asemenea, trebuie asigurată sursa 
plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natură 
salarială stabilite în favoarea 
personalului din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
pentru anul 2016 în sumă de 10.170 
mii lei. 
 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice generale 
540150 Alte servicii publice generale 
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61. Anexa 5 
 

Se introduce o nouă coloană în anexele 4 în 
categoria de finanţare a cheltuielilor – finanţarea 
de bază a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu 
titlul de “finanţare complementară”, cu valoarea 
totală de 470.000 mii lei,  sumele fiind defalcate 
pe judeţe proporţional cu cele de la finanţarea de 
bază a învăţământului preuniversitar.  
 

Autor: Deputat Cornel George Comșa, Grupul 
Naţional Democrat 

 

Deşi în legea educaţiei există obligaţia 
finanţării completare a învăţământului, 
aceasta nu este realizată. Propun să 
acordăm aceiaşi bani autorităţilor 
locale, dar îi obligăm să finanţeze 
corespunzător învăţământul 
preuniversitar.  
Sursa de finanaţare: În cadrul anexei 7, 
suma totală se reduce cu 470 milioane 
lei, proporţional de la fiecare judeţ. 

 

62. Anexa 5 Propun suplimentarea sumei revenite Judeţului 
Ilfov din taxa pe valoare adăugată cu suma de 
25.000.000 lei din categoria finanţarea de bază a 
unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat, 
pentru construcţia şi funcţionarea unei unităţi de 
învăţământ  care cuprinde creşă, grădiniţă, şcoală 
generală cu clasele I - IV cu program prelungit în 
cartierul Independenţei din Oraşul Bragadiru, 
judeţul Ilfov.  
 
Autor: Deputat  Ştefan Burlacu, 
 Grupul Naţional Democrat 

Oraşul Bragadiru a cunoscut o 
dezvoltare a construcţiilor în noile 
cartiere şi implicit o creştere a 
numărului de locuitori, marea lor 
majoritate până în 45 de ani care au 
copii elevi. În Oraşul Bragadiru există 
doar o şcoală generală şi 2 grădiniţe, şi 
promisiuni de la administraţia publică 
locală pentru construcţia altora.  
Cartierul Independenţei are mare 
nevoie de această unitate de 
învăţământ, deoarece atât centrul 
Oraşului Bragadiru, cât şi Sectorul 5 
din Bucureşti reprezintă o distanţă 
mare de parcurs cu copii, mai ales 
aceia de vârstă mică.  
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire 
intre instituţii din fondul de urgenţă la 
dispoziţia Guvernului. 
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63. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 
Poziţia 38  - TULCEA 
 

Se propune alocarea sumei de 7.977 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului „Străzi localitatea 
Camena”, jud. Tulcea. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Popa Octavian-Marius 
Grupurile Parlamentare ale PNL   

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii localității Camena, jud. 
Tulcea. 
 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
transferuri 
 

 

64. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 
Poziţia 38  - TULCEA 
 

Se propune alocarea sumei de 11.831 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului „Străzi localitatea 
Ceamurlia de Sus”, jud. Tulcea. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Popa Octavian-Marius 
Grupurile Parlamentare ale PNL   

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii localității Ceamurlia de 
Sus, jud. Tulcea. 
 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
transferuri 
 

 

65. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 
Poziţia 38  - TULCEA 
 

Se propune alocarea sumei de 220 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului „Modernizare stradă, 
oraşul Măcin”, jud. Tulcea. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Popa Octavian-Marius 
Grupurile Parlamentare ale PNL   
 

Lucrare în continuare 
 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
transferuri 
 

 

66. Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 

Propunem suplimentarea sumelor alocate: 
Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
intervenții urgente, pentru reabilitarea 
şi reparaţiile curente a drumurilor 
judeţene și comunale. Starea 
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drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2016 şi estimări 
pentru anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
15. COVASNA 
Propuneri 2016....7.619 
 
21. HARGHITA 
Propuneri 2016....8.553 
 

judeţene şi comunale pentru anul 2016 şi estimări 
pentru anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
15. COVASNA 
Propuneri 2016....17.619  
 
 
21. HARGHITA 
Propuneri 2016....15.445  
 
Autori: 
 
Antal István, Korodi Attila, Moldován József, 
Kelemen Hunor, Márton Arpad, Fejér László,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Klárik László, 
Végh Alexandru – senatori UDMR 
 

drumurilor suferă în timp degradări 
datorate oboselii structurii rutiere şi 
de asemenea degradări sub influenţa 
diverselor solicitări şi a factorilor 
climaterici în timpul exploatării 
(cauzate condiţiilor de relief şi de 
climă ale judeţelor).  

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice generale 
540150 Alte servicii publice generale 

67. Anexa 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2016 şi estimări pe 
anii 2017-2019,  

 
Se propune suplimentarea fondurilor alocate 
Județului Iași  cu suma minimă de 163.593,26 
mii lei pentru refacerea  drumurilor județene 
care se află într-o stare avansată de degradare  
 
 
Deputat: Daniel OAJDEA 

Sursa de finanțare:Sume alocate 
pentru protocol, Reclamă și 
publicitate,  Protocol și reprezentare,  
Fondul Președintelui/Fondul 
conducătorului  instituției publice din 
cadrul MINISTERULUI 
COMUNICATIILOR SI PENTRU 
SOCIETATEA 
INFORMATIONALA, 
Anexa 3/28/02;  
Solicităm suplimentarea cu un minim 
de 163.593, 26 mii lei, Județul Iași 
având o rețea de drumuri județene 
într-o stare avansată de degradare, 
inclusiv cu drumuri județene de 
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pământ și cu durata normală de 
utilizare depășită (anul punerii în 
funcțiune 1968-1969).  
Potrivit datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistică de la finele 
anului 2014, Iașiul are 3,1%  drumuri 
județene și comunale modernizate si 
ocupa poziția 39 in clasamentul 
orașelor cu drumuri județene si 
comunale modernizate.  Acest lucru 
va avea un impact pozitiv asupra 
șoferilor care din cauza infrastructurii 
rutiere deficitare,  își pot pune viața în 
pericol.  
 

68. Anexa 6, pct. 13 Se propune suplimentarea bugetului alocat 
judeţului Cluj, anexa cu suma de :  
20.000 mii lei  
Iniţiator: Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru: 
 
 -reabilitare drumurilor judeţene, jud. 
Cluj 
 - valoare – 20.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

 

69. Anexa 7 Propun diminuarea bugetului total din anexa 7, 
coloana Propuneri 2016 cu suma de 500.000 mii 
lei, defalcată proporţional pe fiecare judeţ. 
 

Autor: Cornel George Comșa, Grupul Naţional 
Democrat 

Deşi în legea educaţiei există obligaţia 
finanţării completare a învăţământului, 
aceasta nu este realizată. Propun să 
acordăm aceiaşi bani autorităţilor 
locale, dar îi obligăm să finanţeze 
corespunzător învăţământul 
preuniversitar cu suma de 470.000 mii 
lei şi învăţământul special cu suma de 
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30.000 mii lei. 
 

70. Anexa 7 - SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2016 şi estimări 
pe anii 2017-2019 
Poziţia 38  - TULCEA 
 

Se propune alocarea sumei de 1.558 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului „Sistem public 
centralizat de canalizare al apelor uzate menajere 
și stație de epurare a afluentului uzat menajer în 
localitatea Carcaliu, comuna Carcaliu, ”, jud. 
Tulcea. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Popa Octavian-Marius 
Grupurile Parlamentare ale PNL   

Potrivit contractului pentru finanțare 
nerambursabilă, Administrația 
Fondului pentru Mediu contribuie la 
implementarea proiectului cu 75% din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 
Suma cerută reprezintă 25% din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 
partea de cofinanțare a comunei 
Carcaliu. 
 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
transferuri 
 

 

71. Anexa 7 - SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2016 şi estimări 
pe anii 2017-2019 
Poziţia 38  - TULCEA 
 

Se propune alocarea sumei de 850 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare și extindere a 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din 
orașul Măcin, ”, jud. Tulcea. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Popa Octavian-Marius 
Grupurile Parlamentare ale PNL   

Fiind o lucrare în continuare, sunt 
necesare fonduri pentru continuarea 
acesteia. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
transferuri 
 

 

72. Anexa 7 - SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2016 şi estimări 
pe anii 2017-2019 
Poziţia 38  - TULCEA 

Se propune alocarea sumei de 290 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare, extindere 
clădire, grădinița nr. 3, oraș Măcin ”, jud. Tulcea. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Popa Octavian-Marius 

Lucrare în continuare 
 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni Generale Anexa 
3/65/5101/55, Titlul VII Alte 
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 Grupurile Parlamentare ale PNL   
 

transferuri 
 

73. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2016 și estimări pe anii 
2017-2019 
(mii lei) 
 
15. COVASNA 
Propuneri 2016....23.197 
 
 
21. HARGHITA 
Propuneri 2016...37.969 
 
 

Propunem suplimentarea sumelor după cum 
urmează: 
Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 
și estimări pe anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
15. COVASNA 
Propuneri 2016....45.000  
21. HARGHITA 
Propuneri 2016...43.664  
 
Autori: 
Antal István, Korodi Attila, Moldován József, 
Kelemen Hunor, Márton Arpad, Fejér László,  
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, Klárik László, 
Végh Alexandru – senatori UDMR 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
consiliilor județene și consiliilor 
locale pentru funcționarea aparatului 
propriu și al instituțiilor subordonate, 
pentru plata creșterilor salariale, 
precum și pentru finanțarea 
proiectelor de interes județean/local 
de dezvoltare derulate. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice generale 
540150 Alte servicii publice generale 
 

 

74. Anexa 8 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2016 pentru achitarea 
ratelor aferente împrumuturilor 
contractate din venituri din 
privatizare, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2010 şi 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2013 

Se aloca 6.284 mii lei pentru acoperire credit 
împrumut aferent obiectivului „Modernizare 
drumuri locale și sătești în lungime de 4,7 km, 
refacere trotuar aferent, alimentare cu apă a 
localităților Cătămărești Deal, Ipotești, Cucorani, 
Cătămărești Vale, din  comuna Mihai Eminescu” 
judeţul Botoşani. 
 
Autori 
Deputat PNL Cristian-Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel GIREADĂ 

Investiţii cu impact social şi economic 
major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 
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Nr. criteriu 6 Județul Botoșani 
1225.61 mii lei 
 

Deputat PNL Roxana-Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
Senator PNL Corneliu POPESCU 
 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

75. Anexa nr.10 
Număr maxim de posturi pentru 
personal neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2016 şi 
estimări pe anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
15. COVASNA......218 
 
21. HARGHITA....333 
 
33. SĂLAJ........530 
 

Propunem majorarea numărului de posturi 
Anexa nr.8 
Număr maxim de posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de cult pe anul 2016 
şi estimări pe anii 2017-2019 
(mii lei) 
 
COVASNA......250 
 
HARGHITA....375 
 
SĂLAJ........540 
 
Autori: 
Erdei Dolóczki István, deputat UDMR 
Márton Arpád, Fejér László, Seres Dénes, 
deputați UDMR 
Klárik László, Végh Alexandru senatori UDMR 
 

Numărul suplimentar solicitat este în 
concordanţă cu solicitările unităţilor 
de cult din judeţele Covasna şi Sălaj, 
în prezent acesta fiind insuficient. 
 
Sursa: 
Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 
8001 55 Alte transferuri 
800155 46 Transferuri către 
întreprinderi în cadrul schemelor de 
ajutor de stat 
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